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Aktuálně

Profesní vzdělávání

V souvislosti se schváleným Výhledem legis-
lativních prací vlády na léta 2015 až 2017, za-
hájilo Ministerstvo pro místní rozvoj práce na 
přípravě věcného záměru zákona o realitním 
podnikání. Realitní zákon vzniká ve spolu-
práci s dalšími resorty a se zástupci odborné 
veřejnosti. Jeho cílem je především nastavení 
základních pravidel pro výkon realitní činnosti 
a posílení ochrany spotřebitele.

Vedle jednání pracovní skupiny, jejímž čle-
nem je vedle zástupců všech dotčených mi-
nisterstev také Asociace realitních kanceláří 

Zákon o realitním podnikání

České republiky, byla spuštěna dotazníková 
akce. Doporučujeme všem, které zajímá, jak 
bude výsledný návrh zákona vypadat, aby se 
do vyplnění dotazníku pustili. Těch 15 minut 
za to stojí.

Konzultace s odbornou i laickou veřejnos-
tí jsou při přípravě nové legislativy důležité 
a v rámci analýzy hodnocení dopadů jsou 
vnímány jako nezbytná součást celého legis-
lativního procesu. Získané informace mají být 
využity při tvorbě nově připravovaného realit-
ního zákona. Široká odborná veřejnost má tak 

možnost zapojit se do legislativního procesu 
a podílet se na podobě připravovaného návrhu 
zákona.

Dotazník je možné vyplnit do 20. 7. 2014.
- red -

Nastal sice čas dovolených a prázdnin, přesto nebo možná právě proto, bychom neměli za-
nechat bez reakcí výzvu realitním kancelářím od Asociace realitních kanceláří České republiky, 
připojit své názory k dotazníkům Ministerstva pro místní rozvoj. (viz. www.arkcr.cz) Jejich cílem 
je nashromáždit podklady od odborné i laické veřejnosti, co si o navrhované iniciativě nového 
zákona myslí.

Nový občanský 
zákoník v praxi 

realitní kanceláře 
Lepší znalost některých ustanovení NOZ, která se vážou k obcho-
dování s nemovitostmi vám mimo jiné umožní být zajímavými 
realitními odborníky pro vaše klienty. Víte např. co jsou to tzv. 
„vedlejší ujednání při kupní smlouvě“ a jaká úskalí při koupi 
a prodeji nemovitostí mohou představovat?

Termín:  4. 9. 2014 (9,00 - 16,00 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 

3165/1b 
Seminář vede:  JUDr. Tomáš Pacner, spolumajitel realitní kan-

celáře
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Katastr nemovitostí 
ve vazbě na nový 
občanský zákoník 

Určeno všem realitním makléřům a ostatním zájemcům o no-
vou právní úpravu při obchodování s nemovitostmi

Termín:  25. 9. 2014 (9 - 16 hod.)
Místo konání:  sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Seminář vede: Mgr. Lenka Vrzalová, Český úřad zeměměřický 
a katastrální

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Využití Facebooku, 
Twitteru, Googlu 
aj. v praxi realitní 

kanceláře
Makléři a kanceláře, které chtějí jít s dobou, by takový kurz ne-
měli vynechat, protože pokud s tím nezačnou oni, je možné, že 
s tím začne či už začala jejich konkurence.

Termín:  17. 9. 2014 (9-16,00 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 

3165/1b 
Seminář vede: Tomáš Kučera, realitní makléř a marketingový 

poradce
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Jak lépe komunikovat 
s klienty

Základem úspěšného prodeje je porozumění klientovi a přesvěd-
čivá komunikace s ním. Cílem semináře je seznámit účastníky 
s principy a technikami efektivního jednání realitního makléře 
s klienty včetně praktického nácviku komunikace.

Termín: 20. 8. 2014 (9 - 16 hod.) 
Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 

3165/1b 
Seminář vede: Mgr. Barbara Hansen Čechová, psycholog, perso-

nální poradce a lektor se zaměřením na komunikaci. 
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/?c_id=2619
http://www.arkcr.cz/?c_id=2585
http://www.arkcr.cz/?c_id=2510
http://www.arkcr.cz/?c_id=2544
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Trh nemovitostí

gován na růst ve výši 2,1 % ve stejném období. 
Konec období poklesu cen v ČR se pak v pří-

padě cen bytů, u kterých je k dispozici více al-
ternativních zdrojů dat s aktuálnějšími údaji, 
potvrzuje napříč regiony i druhy sledovaných 
cen (Graf III.20).

Po prudkém vystřelení nabídkových cen 
v Praze v roce 2012 docházelo od poloviny 
roku 2013 k podstatnému zmírnění tempa 
jejich růstu (3,8 % v 1. čtvrtletí 2013), což po-
tvrzuje hypotézu o statistické anomálii této 
řady vykazované ČSÚ a zmíněné již ve Zprávě 
o inflaci I/2013. Oproti tomu nabídkové ceny 
v ostatních regionech přecházely v loňském 
roce do růstové fáze jen velmi pozvolna. 

Zatímco v minulém roce tato Zpráva hovo-
řila o dvourychlostním vývoji cen nemovitostí 
s Prahou v roli cenového vůdce a relativně ho-
mogenním vývojem ve zbytku ČR, nyní se situ-
ace napříč regiony začíná značně diferencovat. 
Dle alternativních informací o nabídkových ce-

nách z Institutu regionálních informací16 došlo 
v prvním čtvrtletí 2014 k poměrně výraznému 
meziročnímu nárůstu nabídkových cen srovna-
telnému s Prahou (5,4 %) v Brně (4,5 %), v Čes-
kých Budějovicích (5,5 %) nebo v Hradci Králové 
(5,5 %). Nabídkové ceny naopak stále klesaly 
v Ústí nad Labem (o −6,0 %) nebo ve Zlíně (o 
−4,4 %). Výjimku z růstové tendence pak v Pra-
ze tvoří segment nových bytů, u kterých byl ve 
čtvrtém čtvrtletí 2013 nadále zaznamenán sla-
bý pokles (o −0,8 %). Ten lze vnímat jako zpož-
děnou korekci dřívějšího nadhodnocení, neboť 
v minulosti klesaly ceny nových bytů oproti by-
tům starším výrazně pomaleji. Pokles cen navíc 
sehrál roli v oživení prodejů bytů z rezidenčních 
developerských projektů (viz níže). 

16 Ceny bytů od IRI představují variantní zdroj 
k nabídkovým cenám zveřejňovaným ČSÚ, 
narozdíl od nich jsou však členěny i po krajích. 

V tomto článku přinášíme část zprávy o finanční stabilitě, která se týká nemovitostí
- red -
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3.2  VÝVOJ NA TRHU NEMOVITOSTÍ 

Po poměrně dlouhém období poklesu cen nemovitostí došlo v roce 2013 
k obnovení jejich růstu, který byl tažen především vývojem v Praze. 
V mezinárodním srovnání byl tento růst vcelku umírněný. Nebyl však pod-
ložen vývojem ekonomických fundamentů, když byl v porovnání 
s předpoklady ze ZFS 2012/2013 vykázán nižší růst mezd, horší situace na 
trhu práce i zhoršení demografických ukazatelů. Zároveň nebylo oživení 
poptávky po bytech podloženo vývojem počtu transakcí, který dále klesal. 
Ukazatele udržitelnosti cen indikují nadále potenciální podhodnocení cen 
bytů, zatímco odhady za použití ekonometrických metod naznačují spíše 
jejich mírné nadhodnocení. Při uvážení vlivu všech fundamentálních fak-
torů se současné ceny jeví přibližně v rovnováze. Na základě předpokladů 
Základního scénáře se pro další období předpokládá mírný, nicméně po-
stupně zrychlující růst cen. 

Období klesajících cen rezidenčních nemovitostí v ČR se zdá být u 
konce…  
U vývoje realizačních cen rezidenčních nemovitostí byly oproti roku 2012 
zaznamenány dvě hlavní změny. Především se v průběhu roku 2013 po-
tvrdily signály o blížícím se konci téměř čtyřletého období trvale klesajících 
cen nemovitostí, a to ve většině kategorií (Graf III.19). Realizační ceny by-
tů přešly do růstové fáze ve druhém čtvrtletí 2013 (meziroční nárůst 
o 0,5 %), tažené převážně vývojem cen v Praze (nárůst o 3,0 %). Ceny ve 
zbytku ČR v průměru dále klesaly (o −0,7 %), třebaže některé mimopraž-
ské regiony již zaznamenaly znatelnější nárůst (Jihočeský kraj o 2,6 %, 
Liberecký kraj o 2,7 %). Ve druhé polovině roku 2013, pro kterou zatím 
nejsou dostupná data ČSÚ o realizačních cenách z převodu nemovitostí, 
naznačují alternativní zdroje spíše stagnaci cen.14 K růstu dále docházelo 
jak u cen rodinných domů (o 1,2 % ve 4. čtvrtletí 2013), tak i u cen sta-
vebních pozemků (o 1,9 %). Druhou změnou byla podstatná revize dat 
ze strany ČSÚ směrem nahoru, která zpětně zkorigovala náhled na dy-
namiku cen většiny typů nemovitostí po roce 2010. Třebaže celková ten-
dence cen zůstala i po revizi slabě klesající, u hlavní sledované kategorie 
realizačních cen bytů je předešlý cenový pokles ve skutečnosti mírnější, 
než bylo před revizemi dat uveřejněno.15 V případě rodinných domů se 
pak revize týkala zejména období cenového nárůstu v roce 2011, které 
bylo podle nejnovějších dat delší. Podobně byl pokles cen rodinných do-
mů v roce 2012 podle nových dat podstatně mírnější (v průměru 
−0,4 %). Největší revizi směrem nahoru však zaznamenaly stavební po-
zemky, když byl údaj o meziročním poklesu s minimem −5,2 % ve třetím 
čtvrtletí 2012 zkorigován na růst ve výši 2,1 % ve stejném období.  

14  Například alternativní ukazatel realizačních cen dle HB indexu (viz 
http://www.hyposvet.cz/hb-index/). Vzhledem k tomu, že dle tohoto indexu vykazovaly 
údaje pro realizační ceny bytů v posledních několika čtvrtletích vyšší pokles, resp. slabší ná-
růst, je pravděpodobné, že je i údaj o poklesu realizačních cen bytů ve čtvrtém čtvrtletí ro-
ku 2013 vychýlen směrem dolů. HB index neposkytuje údaje v regionálním členění.   

15  Zatímco dle původních odhadů v Praze v roce 2012 ceny bytů meziročně klesaly o −3,8 % 
a ve zbytku ČR o −10,7 %, nově činí tyto poklesy pouze −0,2 %, resp. −1,8 %. Přitom 
o cca půl roku dříve ČSÚ naopak revidoval své původní odhady pro první pololetí 2012 
v opačném směru (v Praze o −1,4 %, mimo Prahu o −8,4 %). 

GRAF III.19 

Ceny nemovitostí – realizační ceny 
(absolutní index; 1Q 1999 = 100) 

 
Pramen:  ČSÚ, HB index, výpočty ČNB 
Pozn.:  Data za rodinné domy a byty za 1. pol. 2013 předběžné údaje, ostatní údaje za 

2013 dopočet z alternativních zdrojů dat o realizačních cenách (HB index aj.). 
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Graf III.19 - Ceny nemovitostí – realizační ceny

Graf III.20 - Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny
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Konec období poklesu cen v ČR se pak v případě cen bytů, u kterých je 
k dispozici více alternativních zdrojů dat s aktuálnějšími údaji, potvrzuje 
napříč regiony i druhy sledovaných cen (Graf III.20). Po prudkém vystřele-
ní nabídkových cen v Praze v roce 2012 docházelo od poloviny roku 2013 
k podstatnému zmírnění tempa jejich růstu (3,8 % v 1. čtvrtletí 2013), 
což potvrzuje hypotézu o statistické anomálii této řady vykazované ČSÚ a 
zmíněné již ve Zprávě o inflaci I/2013. Oproti tomu nabídkové ceny 
v ostatních regionech přecházely v loňském roce do růstové fáze jen velmi 
pozvolna.  

Zatímco v minulém roce tato Zpráva hovořila o dvourychlostním vývoji 
cen nemovitostí s Prahou v roli cenového vůdce a relativně homogenním 
vývojem ve zbytku ČR, nyní se situace napříč regiony začíná značně dife-
rencovat. Dle alternativních informací o nabídkových cenách z Institutu 
regionálních informací16 došlo v prvním čtvrtletí 2014 k poměrně výraz-
nému meziročnímu nárůstu nabídkových cen srovnatelnému s Prahou 
(5,4 %) v Brně (4,5 %), v Českých Budějovicích (5,5 %) nebo v Hradci 
Králové (5,5 %). Nabídkové ceny naopak stále klesaly v Ústí nad Labem (o 
−6,0 %) nebo ve Zlíně (o −4,4 %). Výjimku z růstové tendence pak 
v Praze tvoří segment nových bytů, u kterých byl ve čtvrtém čtvrtletí 2013 
nadále zaznamenán slabý pokles (o −0,8 %). Ten lze vnímat jako zpoždě-
nou korekci dřívějšího nadhodnocení, neboť v minulosti klesaly ceny no-
vých bytů oproti bytům starším výrazně pomaleji. Pokles cen navíc sehrál 
roli v oživení prodejů bytů z rezidenčních developerských projektů (viz 
níže).  

… což vyplývá i z mezinárodního srovnání 
Konec období plošných poklesů cen nemovitostí je patrný 
z mezinárodního srovnání s rozvinutými zeměmi, u kterých je však nadále 
vývoj značně diferencovaný (Graf III.21). Ze států, u kterých bylo splasknu-
tí cenové bubliny po nástupu finanční krize dále umocněno dluhovými 
problémy, klesají ceny stále v Řecku a Španělsku (v roce 2013 propad 
o −15,2 %, resp. −4,4 %). Naopak ceny nemovitostí v Irsku, které dosud 
v rámci této skupiny zemí klesaly nejrychleji, vykazují v posledním sledo-
vaném období jeden z největších nárůstů ze všech sledovaných zemí 
(6,2 %). Rychleji rostou ceny pouze v USA, kde však k obratu cen došlo 
stejně jako ve Velké Británii podstatně dříve. Brzké obnově trhu zde po-
mohlo i časné oživení trhu s úvěry a i výraznější celkové ekonomické oži-
vení. Nárůst cen bydlení v USA o 10,1 % ve čtvrtém čtvrtletí 2013 vzbu-
zuje obavy o vzniku další spekulativní bubliny, a to i přesto, že předchozí 
zaznamenané poklesy byly v případě USA výraznější. Z hlediska možné 
přeshraniční nákazy je nicméně pozitivní informací, že země, u kterých 
byla v ZFS 2012/2013 akcentována nejistota ohledně vývoje cen nemovi-
tostí, rostou nízkými tempy (Rakousko a Belgie o 2,6 %, resp. 1,1 %), 
nebo dokonce trvale klesají (Francie o −2,5 %). Přesto některé z těchto 
zemí nadále vykazují známky přehřátí trhu nemovitostí,17 přičemž případ-

16  Ceny bytů od IRI představují variantní zdroj k nabídkovým cenám zveřejňovaným ČSÚ, 
narozdíl od nich jsou však členěny i po krajích.  

17  Hovoří se především o nadhodnocení cen nemovitostí v Rakousku, Belgii a Švédsku (viz FSR 
ECB). U Německa, kde agregovaný index roste zatím relativně mírně (reálný růst za posled-

GRAF III.20 

Ceny bytů dle ČSÚ – realizační a nabídkové ceny 
(v %; meziroční změny indexů) 

 
Pramen:  ČSÚ 
Pozn.:  Údaje o realizačních cenách bytů pocházejí ze dvou nezávislých zdrojů. Prvním 

jsou údaje z daňových přiznání k dani z nemovitosti (řady „starší I“), druhé po-
cházejí z šetření ČSÚ v realitních kancelářích (řada „starší II“, ale také „nové“).  
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GRAF III.21 

Ceny nemovitostí v mezinárodním srovnání – rozvinuté země 
(v reálném vyjádření; absolutní index; průměr 2005 = 100) 

 
Pramen:  BIS, Nation Wide (UK), národní statistické úřady 
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Pokračování na str. 4

Vývoj na trhu nemovitostí 
Po poměrně dlouhém období poklesu cen nemovitostí došlo v roce 2013 k obnovení jejich 

růstu, který byl tažen především vývojem v Praze. V mezinárodním srovnání byl tento růst vcel-
ku umírněný. Nebyl však podložen vývojem ekonomických fundamentů, když byl v porovnání 
s předpoklady ze ZFS 2012/2013 vykázán nižší růst mezd, horší situace na trhu práce i zhoršení 
demografických ukazatelů. Zároveň nebylo oživení poptávky po bytech podloženo vývojem počtu 
transakcí, který dále klesal. Ukazatele udržitelnosti cen indikují nadále potenciální podhodno-
cení cen bytů, zatímco odhady za použití ekonometrických metod naznačují spíše jejich mírné 
nadhodnocení. Při uvážení vlivu všech fundamentálních faktorů se současné ceny jeví přibližně 
v rovnováze. Na základě předpokladů Základního scénáře se pro další období předpokládá mírný, 
nicméně postupně zrychlující růst cen.

Období klesajících cen rezidenčních 
nemovitostí v ČR se zdá být u konce… 

U vývoje realizačních cen rezidenčních ne-
movitostí byly oproti roku 2012 zaznamenány 
dvě hlavní změny. Především se v průběhu roku 
2013 potvrdily signály o blížícím se konci téměř 
čtyřletého období trvale klesajících cen nemo-
vitostí, a to ve většině kategorií (Graf III.19) 

Realizační ceny bytů přešly do růstové fáze 
ve druhém čtvrtletí 2013 (meziroční nárůst 
o 0,5 %), tažené převážně vývojem cen v Praze 
(nárůst o 3,0 %). Ceny ve zbytku ČR v průměru 
dále klesaly (o −0,7 %), třebaže některé mimo-
pražské regiony již zaznamenaly znatelnější 
nárůst (Jihočeský kraj o 2,6 %, Liberecký kraj 
o 2,7 %). Ve druhé polovině roku 2013, pro kte-
rou zatím nejsou dostupná data ČSÚ o realizač-
ních cenách z převodu nemovitostí, naznačují 
alternativní zdroje spíše stagnaci cen.14

14 Například alternativní ukazatel realizačních 
cen dle HB indexu (viz http://www.hyposvet.
cz/hb-index/). Vzhledem k tomu, že dle to-

 K růstu dále docházelo jak u cen 
rodinných domů (o 1,2 % ve 4. čtvrt-
letí 2013), tak i u cen stavebních 
pozemků (o 1,9 %). Druhou změnou 
byla podstatná revize dat ze strany 
ČSÚ směrem nahoru, která zpětně 
zkorigovala náhled na dynamiku cen 
většiny typů nemovitostí po roce 
2010. Třebaže celková tendence cen 

zůstala i po revizi slabě 
klesající, u hlavní sledova-
né kategorie realizačních 
cen bytů je předešlý ceno-
vý pokles ve skutečnosti 
mírnější, než bylo před 
revizemi dat uveřejně-
no.15  V případě rodinných 
domů se pak revize týkala 
zejména období cenového 
nárůstu v roce 2011, které 
bylo podle nejnovějších dat 
delší. Podobně byl pokles 
cen rodinných domů v roce 
2012 podle nových dat podstatně 
mírnější (v průměru −0,4 %). Největší 
revizi směrem nahoru však zazname-
naly stavební pozemky, když byl údaj 
o meziročním poklesu s minimem 
−5,2 % ve třetím čtvrtletí 2012 zkori-

hoto indexu vykazovaly údaje pro realizační 
ceny bytů v posledních několika čtvrtletích 
vyšší pokles, resp. slabší nárůst, je pravděpo-
dobné, že je i údaj o poklesu realizačních cen 
bytů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 vychýlen 
směrem dolů. HB index neposkytuje údaje 
v regionálním členění. 

15 Zatímco dle původních odhadů v Praze v roce 
2012 ceny bytů meziročně klesaly o −3,8 % 
a ve zbytku ČR o −10,7 %, nově činí tyto po-
klesy pouze −0,2 %, resp. −1,8 %. Přitom o cca 
půl roku dříve ČSÚ naopak revidoval své pů-
vodní odhady pro první pololetí 2012 v opač-
ném směru (v Praze o −1,4 %, mimo Prahu o 
−8,4 %).
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… což vyplývá i z mezinárodního 
srovnání 

Konec období plošných poklesů cen ne-
movitostí je patrný z mezinárodního srovnání 
s rozvinutými zeměmi, u kterých je však nadále 
vývoj značně diferencovaný.  Ze států, u kterých 
bylo splasknutí cenové bubliny po nástupu 
finanční krize dále umocněno dluhovými pro-
blémy, klesají ceny stále v Řecku a Španělsku 
(v roce 2013 propad o −15,2 %, resp. −4,4 %). 
Naopak ceny nemovitostí v Irsku, které dosud 
v rámci této skupiny zemí klesaly nejrychleji, 
vykazují v posledním sledovaném období je-
den z největších nárůstů ze všech sledovaných 
zemí (6,2 %). Rychleji rostou ceny pouze v USA, 
kde však k obratu cen došlo stejně jako ve Vel-
ké Británii podstatně dříve. Brzké obnově trhu 
zde pomohlo i časné oživení trhu s úvěry a i vý-
raznější celkové ekonomické oživení. Nárůst 
cen bydlení v USA o 10,1 % ve čtvrtém čtvrtletí 
2013 vzbuzuje obavy o vzniku další spekulativ-
ní bubliny, a to i přesto, že předchozí zazname-
nané poklesy byly v případě USA výraznější. 
Z hlediska možné přeshraniční nákazy je nic-
méně pozitivní informací, že země, u kterých 
byla v ZFS 2012/2013 akcentována nejistota 

ohledně vývoje cen nemovitostí, rostou níz-
kými tempy (Rakousko a Belgie o 2,6 %, resp. 
1,1 %), nebo dokonce trvale klesají (Francie o 
−2,5 %). Přesto některé z těchto zemí nadále 
vykazují známky přehřátí trhu nemovitostí,17 
přičemž případné narovnání těchto nerov-
nováh by mohlo mít i nepřímé dopady na trh 
nemovitostí v ČR (např. celkový odklon nadná-
rodních investorů od investic do nemovitostí). 

V rámci skupiny zemí novějších členských 

17 Hovoří se především o nadhodnocení cen 
nemovitostí v Rakousku, Belgii a Švédsku (viz 
FSR ECB). U Německa, kde agregovaný index 
roste zatím relativně mírně (reálný růst za 
poslední tři roky dohromady o 4 %), dochá-
zí k vysokému růstu cen nemovitostí v nej-
větších městech (za tři roky reálný nárůst 
o 22,6 %.)

států EU  přetrvává dle posledních dostupných 
údajů ve fázi poklesu Maďarsko (−7,4 %) a Slo-
vensko (−3,1 %), které se dlouhodobě nejvíce 
přibližuje dynamice cen v ČR. Naopak v Bul-
harsku došlo podobně jako v ČR po čtyřletém 
období poklesu v prvním čtvrtletí 2014 k vý-
raznější oživení (růst o 1,8 %). V růstové fázi 
pak dlouhodobě pokračuje Estonsko (13,2 %), 
nově se skokově začaly zvyšovat ceny v Polsku 
(meziročně z −10,0 % ve 4. čtvrtletí 2012 na 
5,6 % ve 3. čtvrtletí 2013) a v Litvě (z −8,7 % ve 
4. čtvrtletí 2012 na 7,8 % ve 4. čtvrtletí 2013). 
Celkově lze tak pomalý přechod do fáze růstu 
cen v ČR hodnotit jako umírněný, když je am-
plituda meziročních změn v případě ČR tradič-
ně menší než u ostatních zemí. 

Dostupnost bydlení se tak 
může začít zhoršovat… 

Po dlouhém období zvyšující se dostupnosti 
bydlení tažené cenovými poklesy se nyní po-
měr ceny bytu a mzdy poprvé v ČR jako celku 
mezičtvrtletně zhoršil.  Nárůst indikátoru ke 
konci roku 2013 (meziročně i mezičtvrtletně 
o 0,9 %) byl doposud tažen především růstem 
cen a zhoršením dostupnosti bydlení v Praze 
(meziročně o 5,2 %). To v současné době zna-
mená další rozšiřování již tak velkých rozdílů 
v dostupnosti bydlení v Praze, Brně a zbytku 

ČR. V hlavním městě trvá oproti 
zbytku ČR dvakrát delší dobu, než 
si průměrná domácnost vydělá na 
vlastní bydlení, rozdíl oproti Ostravě 
a Ústí nad Labem je pak více než troj-
násobný. Za tímto rozdílem zřejmě 
stojí i zvýšená ochota domácností za 
bydlení v Praze platit, kdy nezaměst-
nanost v hlavním městě je výrazně 
nižší než v regionech, kde je bydlení 
nejdostupnější. Třebaže pak kromě 
Prahy zatím není zhoršení dostup-
nosti bydlení patrné z údajů o mezi-
ročních změnách ukazatele poměru 
ceny bytu a mezd, vzhledem k nízké 
inflaci a stále ještě slabému hospo-
dářskému oživení se dá předpokládat 
zhoršení dostupnosti bydlení i v mi-
mopražských regionech, kde očeká-
vané nárůsty cen zřejmě nebudou 

plně kompenzovány mzdovou dynamikou.

 … a stejně tak začíná klesat 
i prostor pro zisk cestou nákupu 

nemovitostí jako investice 
Podobně jako u podílu cen nemovitostí 

a mezd ovlivňovalo výše uvedené oživení cen 
v roce 2013 i výnos z pronájmu bytu. Ten ve 
většině regionů v roce 2013 po zhruba 4 letech 
nárůstu meziročně klesal o 0,1 až 0,3 p.b. (Graf 
III.24), přesto však zůstává oproti svým mini-
mům z roku 2008 v průměru o 0,6 p.b. vyšší. 
Vzhledem k historicky nízkým úrokům z úvěrů 
na bydlení, které v průběhu roku 2013 větši-
nou stagnovaly, však přetrvává relativní výhod-
nost spekulativních nákupů bytů jako investice. 
S ohledem na nárůst výnosů alternativní inves-
tice do státních dluhopisů a vzhledem k vyšší 

úrovni výnosů do komerčních nemovitostí (dle 
typu nemovitosti výnosy 6 až 7,5 %) se však re-
lativní výhodnost této investice především pro 
institucionální investory postupně zmenšuje. 
U individuálních investorů, jejichž podíl dle 
anekdotické evidence roste, je pak otázkou, 
zda si jsou vždy vědomi všech rizik, která tato 
investice nese. Celkově ukazatele udržitelnosti 
cen nemovitostí i přes dílčí zhoršení ve srov-
nání se svými historickými hodnotami nadále 
naznačují spíše mírné podhodnocení cen ne-
movitostí v ČR. Aktualizované odhady rovno-
vážnosti cen nemovitostí používající složitější 
ekonometrické přístupy naopak indikují, že 
ceny nemovitostí mohou být mírně nadhod-
nocené  Po posouzení všech cenových fun-
damentů se lze přiklonit k tomu, že ceny jsou 
v současnosti blízko rovnovážných hodnot. 

Oživení cen nemovitostí neodráželo 
zlepšení ekonomických fundamentů… 

Výše uvedené dílčí oživení cen nemovitos-
tí v roce 2013 bylo do určité míry překvapivé. 
Růst cen bytů byl o cca 4 p.b. vyšší, než předpo-
kládal Základní scénář ze ZFS 2012/2013. I když 
část z tohoto překvapení mohla být dána výše 
diskutovanými revizemi realizovaných cen, 
které znamenají zvýšenou nejistotu spojenou 
s interpretací skutečného vývoje, je zjevné, že 
růst cen nebyl zcela v souladu s vývojem jejich 
ekonomických fundamentů. Oproti předpokla-
dům z minulého roku především došlo k nižší-
mu růstu HDP a souvisejícímu zhoršení situace 
na trhu práce, které se projevilo v poklesu reál-
ných mezd a v nárůstu nezaměstnanosti. Zhor-
šovaly se také demografické trendy, když byl 
v roce 2013 zaznamenán jak záporný přirozený 
přírůstek obyvatelstva, tak i záporný přírůstek 
stěhováním. Záporný celkový přírůstek obyva-
telstva (0,35 osoby na 1 000 obyvatel) nastal 
poprvé od roku 2002, v době vrcholu v cenách 
nemovitostí přitom celkové přírůstky dosaho-
valy 8,7 osoby na 1 000 obyvatel. 

… a představovalo tak nejspíše korekci 
předchozího podhodnocení... 

To, že ceny nemovitostí rostly zároveň se 
zhoršováním jejich determinant, lze interpre-
tovat tak, že jde o korekci v minulosti identi-
fikovaného podhodnocení cen, tedy přiblížení 
se jejich rovnovážné úrovni. Vzhledem k tomu, 
že disproporce mezi vývojem fundamentálních 
faktorů a vývojem cen bytů byla kombinována 
s výše uvedeným zvýšeným podílem nemovi-
tostí jako finanční investice, další rychlý růst 
cen by při nezměněných podmínkách mohl 
znamenat, že vznikají zárodky cenové bubliny 
vlivem spekulačních aktivit na trhu. 

I když je s interpretací cen spojena poměr-
ně výrazná nejistota, v souladu se Základním 
scénářem lze do budoucna předpokládat spí-
še mírné nárůsty cen nemovitostí, do polovi-
ny roku 2015 o cca 0,75–2 % meziročně, od 
druhé poloviny roku 2015 pak může růst cen 
zrychlovat až k 3–5 %. Tento růst cen nemo-
vitostí je podmíněn zejména předpokládaným 
oživováním ekonomické aktivity, které je taže-

Graf III.24 - Výnosy z pronájmu bytu

 

49 

 
3 TRHY AKTIV 

Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2013/2014 
 

né narovnání těchto nerovnováh by mohlo mít i nepřímé dopady na trh 
nemovitostí v ČR (např. celkový odklon nadnárodních investorů od inves-
tic do nemovitostí). 

V rámci skupiny zemí novějších členských států EU (Graf III.22) přetrvává 
dle posledních dostupných údajů ve fázi poklesu Maďarsko (−7,4 %) 
a Slovensko (−3,1 %), které se dlouhodobě nejvíce přibližuje dynamice 
cen v ČR. Naopak v Bulharsku došlo podobně jako v ČR po čtyřletém ob-
dobí poklesu v prvním čtvrtletí 2014 k výraznější oživení (růst o 1,8 %). 
V růstové fázi pak dlouhodobě pokračuje Estonsko (13,2 %), nově se 
skokově začaly zvyšovat ceny v Polsku (meziročně z −10,0 % ve 
4. čtvrtletí 2012 na 5,6 % ve 3. čtvrtletí 2013) a v Litvě (z −8,7 % ve 
4. čtvrtletí 2012 na 7,8 % ve 4. čtvrtletí 2013). Celkově lze tak pomalý 
přechod do fáze růstu cen v ČR hodnotit jako umírněný, když je ampli-
tuda meziročních změn v případě ČR tradičně menší než u ostatních ze-
mí.  

Dostupnost bydlení se tak může začít zhoršovat…  
Po dlouhém období zvyšující se dostupnosti bydlení tažené cenovými po-
klesy se nyní poměr ceny bytu a mzdy poprvé v ČR jako celku mezičtvrt-
letně zhoršil (Graf III.23). Nárůst indikátoru ke konci roku 2013 (meziroč-
ně i mezičtvrtletně o 0,9 %) byl doposud tažen především růstem cen 
a zhoršením dostupnosti bydlení v Praze (meziročně o 5,2 %). 
To v současné době znamená další rozšiřování již tak velkých rozdílů 
v dostupnosti bydlení v Praze, Brně a zbytku ČR. V hlavním městě trvá 
oproti zbytku ČR dvakrát delší dobu, než si průměrná domácnost vydělá 
na vlastní bydlení, rozdíl oproti Ostravě a Ústí nad Labem je pak více než 
trojnásobný. Za tímto rozdílem zřejmě stojí i zvýšená ochota domácností 
za bydlení v Praze platit, kdy nezaměstnanost v hlavním městě je výrazně 
nižší než v regionech, kde je bydlení nejdostupnější. Třebaže pak kromě 
Prahy zatím není zhoršení dostupnosti bydlení patrné z údajů 
o meziročních změnách ukazatele poměru ceny bytu a mezd, vzhledem 
k nízké inflaci a stále ještě slabému hospodářskému oživení se dá předpo-
kládat zhoršení dostupnosti bydlení i v mimopražských regionech, kde 
očekávané nárůsty cen zřejmě nebudou plně kompenzovány mzdovou 
dynamikou.  

… a stejně tak začíná klesat i prostor pro zisk cestou nákupu 
nemovitostí jako investice 
Podobně jako u podílu cen nemovitostí a mezd ovlivňovalo výše uvedené 
oživení cen v roce 2013 i výnos z pronájmu bytu. Ten ve většině regionů 
v roce 2013 po zhruba 4 letech nárůstu meziročně klesal o 0,1 až 0,3 p.b. 
(Graf III.24), přesto však zůstává oproti svým minimům z roku 2008 
v průměru o 0,6 p.b. vyšší. Vzhledem k historicky nízkým úrokům z úvěrů 
na bydlení, které v průběhu roku 2013 většinou stagnovaly, však přetrvá-
vá relativní výhodnost spekulativních nákupů bytů jako investice. 
S ohledem na nárůst výnosů alternativní investice do státních dluhopisů 

ní tři roky dohromady o 4 %), dochází k vysokému růstu cen nemovitostí v největších měs-
tech (za tři roky reálný nárůst o 22,6 %). 

GRAF III.22 

Ceny nemovitostí v mezinárodním srovnání – vybrané země EU 
(v reálném vyjádření; absolutní index; průměr 2005 = 100) 

 
Pramen:  BIS, národní statistické úřady a centrální banky 
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GRAF III.23 

Ukazatel podílu ceny bytu a mzdy 
(price-to-income; podíl ceny bytu 68 m2 a klouzavého součtu mzdy za jeden rok) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty ČNB 
Pozn.:  Data za 2013 předběžné údaje, resp. dopočet z nabídkových cen. 
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Výnosy z pronájmu bytu 
(v %) 

 
Pramen:  IRI, ČNB 
Pozn.:  Porovnání výnosu desetiletého státního dluhopisu a sazeb nových úvěrů na 
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no především vývojem v zahraničí, uvolněnou 
měnovou politikou, ale i očekávaným uvolně-
ním fiskální politiky. Ne nevýznamnou roli hra-
je rovněž uvolnění kurzové složky měnových 
podmínek prostřednictvím využívání měnové-
ho kurzu jako dalšího nástroje měnové politiky 
ČNB, který může vytvářet motiv k nákupu ne-
movitostí nerezidenty pro investiční účely.

Tento makroekonomický vývoj a zpro-
středkovaně i vývoj cen je nadále zatížen vel-
kou nejistotou, přičemž se dá předpokládat, 
že bude nadále diferencovaný podle regionů. 
V souvislosti s nižší mírou nezaměstnanosti 
v Praze a okolí a také s předpokládaným roz-
dílem v přírůstku obyvatelstva18 bude růst 
cen bytů koncentrován i nadále do hlavního 
města. Lze očekávat i další zvýraznění dife-
renciace mezi ostatními regiony. Rizika výraz-
ně horšího makroekonomického vývoje jsou 
ilustrována zátěžovým scénářem Evropa v de-
flaci, při jehož naplnění by ceny bytů mohly 
poklesnout až o 20 %. V dlouhodobém hori-
zontu bude růst cen nemovitostí brzděn zhor-
šujícími se demografickými charakteristikami, 
když dle nejnovější demografické projekce 
ČSÚ má v ČR dojít do roku 2050 k poklesu po-
pulace až o 4 %. 

… ani se zatím nepromítlo do 
aktivity na trhu s bydlením 

Oživení poptávky na trhu nemovitostí, 
které by mohlo vyplývat z cenového vývoje, 
prozatím není potvrzováno vývojem počtu 
transakcí na nemovitostním trhu, které stejně 
jako v minulosti klesají. Dále se propadal po-
čet dokončených i zahájených bytů, který byl 
v roce 2013 u dokončených bytů nejnižší od 
roku 2001 a u bytů zahájených dokonce od 
roku 1998 (Graf III.26). Snižoval se také po-
čet transakcí měřený počtem předmětů řízení 
o vkladu vlastnického práva pro domy a byty 
(za celý rok 2013 o 6,9 %, oproti hodnotám 
z roku 2008 je takto měřený počet transakcí na 
úrovni zhruba 55 %). O diferencované situaci 
na trhu nemovitostí mezi Prahou a zbytkem 
ČR však nasvědčuje i to, že počet transakcí 
pro domy a byty v Praze a ve Středočeském 
kraji rostl o 9,3 %, ve zbytku ČR pak poklesl 
o 10,4 %. Toto je v souladu se zvýšením pro-
dejů nových bytů z developerských projektů 
v Praze o 24,9 % (údaje společnosti Ekospol). 

Po velkém nárůstu počtu nových hypoteč-
ních úvěrů v letech 2011–2012 přišlo na trhu 
s úvěry počátkem roku 2013 ustálení, s jeho 
koncem se ale počet nových hypotečních 
úvěrů opět rychle zvýšil. S nárůstem počtu 
nových hypotečních úvěrů souvisí také nárůst 
počtu zápisů zástavního práva o 10,3 % (zdroj 
ČÚZK). Velká část pozorovaného nárůstu počtu 

18 Dle projekce obyvatelstva v krajích ČR dle 
ČSÚ v příštích 5 letech vykáže Praha a Středo
-český kraj celkový přírůstek obyvatelstva cca 
2 %, zatímco ve zbytku ČR populace poklesne 
o 0,7 %. 

nových hypotečních úvěrů je dána refinanco-
váním již existujících úvěrů, přesto však část 
tohoto růstu může být indikátorem blížící se 
zvýšené aktivity na trhu s bydlením. 

Investiční aktivita na trhu 
komerčních nemovitostí roste 

Na trhu komerčních nemovitostí došlo 
po útlumu z roku 2012 v roce 2013 k oživení 
celkového objemu realizovaných investic na 
1,559 mld. EUR19, což je zhruba o 40 % více, 
než činí jejich dlouhodobé průměry. Téměř po-
lovina realizovaných transakcí se přitom týkala 
kancelářských nemovitostí v Praze. Obnovení 
investiční aktivity je taženo především zahra-
ničními subjekty, u kterých se může projevovat 
honba za výnosem v prostředí nízkých výnosů 
alternativních aktiv a postupného 
zlepšování situace na zahraničních 
trzích komerčních nemovitostí (hlav-
ně v Německu). Zvýšení investiční ak-
tivity však není zatím příliš podloženo 
zlepšováním fundamentálních fakto-
rů cen komerčních nemovitostí20.  
Nabídka kancelářských nemovitostí 
(nově dokončené kancelářské plo-
chy) meziročně klesla o 20 % a zů-
stává zhruba na polovině svého dlou-
hodobého průměru, oproti tomu 
u logistických nemovitostí a nákup-
ních center nabídka rostla a pohybuje 
se již jen mírně pod těmito průměry 
(zhruba o 10 %). Celková hrubá po-
ptávka v sektoru kancelářských ne-
movitostí (objem pronajatých ploch) 
sice v roce 2013 meziročně vzrostla 
o 9,6 % a je nad úrovní svých dlouho-
dobých průměrů, její nárůst byl však 
tažen především dalším nárůstem 
podílu renegociací již dříve uzavřených smluv, 
který meziročně vzrostl o 6,4 p.b. na 49,4 %. 
Čistá poptávka, která je o vliv těchto renego-
ciací očištěna, tak poklesla meziročně o 2,9 %, 
což se projevilo v nárůstu míry neobsazenosti 
o 1,2 p.b. na 13,2 %. V sektoru průmyslových 
a logistických nemovitostí pak rostla jak hrubá, 
tak čistá poptávka (o 29 %, resp. o 5 % mezi-
ročně), míra neobsazenosti však také rostla 
o 1 p.b. na 7,9 %. V rámci středoevropského 
regionu míry neobsazenosti dosahují relativně 
nízkých hodnot. 

19 Do objemu realizovaných investic se počítají 
jak transakce s nově dokončenými komerč-
ními nemovitostmi, tak transakce s nemovi-
tostmi dokončenými již v minulosti, u kterých 
například původní investor zajistil jejich pro-
nájem a přeprodává je nemovitostnímu fon-
du. 

20 K fundamentálním faktorům kancelářských 
nemovitostí viz tematický článek Kancelář-
ské nemovitosti v zemích střední Evropy této 
Zprávy. V tomto článku je mj. také vysvětlen 
vztah mezi hrubou poptávkou a mírou neob-
sazenosti a je provedeno srovnání ukazatelů 
kancelářského trhu nemovitostí mezi zeměmi 
střední Evropy a Německem 

Poklesl podíl úvěrů v selhání 
v sektoru developerů 

Zlepšení prodejů bytů z rezidenčních deve-
loperských projektů spolu s oživením na trhu 
komerčních nemovitostí v roce 2013 vedlo ke 
snížení podílu úvěrů v selhání v sektoru de-
veloperů, který se již přiblížil podílu pro celý 
sektor nefinančních podniků. Zároveň došlo 
ke konci roku 2013 k obnovení meziročních 
růstů úvěrů developerským společnostem. 
Na druhou stranu jsou z dat CRÚ patrné také 
určité nepříznivé tendence spojené s úvěro-
váním developerských podniků. Zaprvé se 
v roce 2013 u těchto podniků dále prodlu-
žovala doba, po kterou banky sledují poten-
ciálně rizikové klienty, než je zařadí do kate-
gorie nesplácených úvěrů. Zatímco v letech 
2007–2008 byla průměrná doba sledování 
úvěru, který byl nakonec klasifikován, zhru-

ba 5,1 měsíce, v roce 2013 tato doba činila 
11,2 měsíce (o 1,3 měsíce déle než v roce 
2012). Tento vývoj může být na jednu stranu 
projevem obezřetnějšího chování bank k sek-
toru jako celku, na druhou stranu může ale 
znamenat odkládání klasifikace a vytváření 
opravných položek. Druhou potenciálně pro-
blematickou tendencí u úvěrů společnostem 
podnikajících v oblasti nemovitostí je nárůst 
podílu úvěrů v cizí měně na 44 % z celkového 
objemu úvěrů (v letech 2007–2012 se pohy-
boval mezi 25 a 35 %). Tento podíl je sice po-
dobný, jako byl v letech 2002–2004 a je mož-
né argumentovat, že především u komerčních 
nemovitostí jsou kurzová rizika omezena při-
rozeným zajištěním, kdy je velká část příjmů 
z pronájmu smluvně vázána v eurech. Přesto 
se ale zvyšuje citlivost developerských spo-
lečností na vývoj devizového kurzu. V situaci, 
kdy jsou nájmy nasmlouvány v cizí měně, sice 
dochází k přenosu kurzového rizika na nájem-
níka, jeho finanční situace však často závisí 
na vývoji domácí ekonomiky. Případné zne-
hodnocení kurzu se pak může projevit v jiné 
oblasti (například v míře neobsazenosti) a na 
developera nakonec dopadne.

Zdroj: ČNB – Zpráva o finanční stabilitě 
2013/14
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Tento makroekonomický vývoj a zprostředkovaně i vývoj cen je nadále 
zatížen velkou nejistotou, přičemž se dá předpokládat, že bude nadále 
diferencovaný podle regionů. V souvislosti s nižší mírou nezaměstnanosti 
v Praze a okolí a také s předpokládaným rozdílem v přírůstku obyvatel-
stva18 bude růst cen bytů koncentrován i nadále do hlavního města. Lze 
očekávat i další zvýraznění diferenciace mezi ostatními regiony. Rizika 
výrazně horšího makroekonomického vývoje jsou ilustrována zátěžovým 
scénářem Evropa v deflaci, při jehož naplnění by ceny bytů mohly pokles-
nout až o 20 % (Graf III.25). V dlouhodobém horizontu bude růst cen 
nemovitostí brzděn zhoršujícími se demografickými charakteristikami, 
když dle nejnovější demografické projekce ČSÚ má v ČR dojít do roku 
2050 k poklesu populace až o 4 %. 

… ani se zatím nepromítlo do aktivity na trhu s bydlením 
Oživení poptávky na trhu nemovitostí, které by mohlo vyplývat z cenové-
ho vývoje, prozatím není potvrzováno vývojem počtu transakcí na nemo-
vitostním trhu, které stejně jako v minulosti klesají. Dále se propadal po-
čet dokončených i zahájených bytů, který byl v roce 2013 u dokončených 
bytů nejnižší od roku 2001 a u bytů zahájených dokonce od roku 1998 
(Graf III.26). Snižoval se také počet transakcí měřený počtem předmětů 
řízení o vkladu vlastnického práva pro domy a byty (za celý rok 2013 
o 6,9 %, oproti hodnotám z roku 2008 je takto měřený počet transakcí 
na úrovni zhruba 55 %). O diferencované situaci na trhu nemovitostí me-
zi Prahou a zbytkem ČR však nasvědčuje i to, že počet transakcí pro domy 
a byty v Praze a ve Středočeském kraji rostl o 9,3 %, ve zbytku ČR pak 
poklesl o 10,4 %. Toto je v souladu se zvýšením prodejů nových bytů 
z developerských projektů v Praze o 24,9 % (údaje společnosti Ekospol).  

Po velkém nárůstu počtu nových hypotečních úvěrů v letech 2011–2012 
přišlo na trhu s úvěry počátkem roku 2013 ustálení, s jeho koncem se ale 
počet nových hypotečních úvěrů opět rychle zvýšil. S nárůstem počtu no-
vých hypotečních úvěrů souvisí také nárůst počtu zápisů zástavního práva 
o 10,3 % (zdroj ČÚZK). Velká část pozorovaného nárůstu počtu nových 
hypotečních úvěrů je dána refinancováním již existujících úvěrů (blíže viz 
část 2.3), přesto však část tohoto růstu může být indikátorem blížící se 
zvýšené aktivity na trhu s bydlením. 

Investiční aktivita na trhu komerčních nemovitostí roste  
Na trhu komerčních nemovitostí došlo po útlumu z roku 2012 v roce 
2013 k oživení celkového objemu realizovaných investic na 1,559 mld. 
EUR,19 což je zhruba o 40 % více, než činí jejich dlouhodobé průměry 
(Graf III.27). Téměř polovina realizovaných transakcí se přitom týkala kan-
celářských nemovitostí v Praze. Obnovení investiční aktivity je taženo pře-
devším zahraničními subjekty, u kterých se může projevovat honba za 
výnosem v prostředí nízkých výnosů alternativních aktiv a postupného 

18  Dle projekce obyvatelstva v krajích ČR dle ČSÚ v příštích 5 letech vykáže Praha a Středo-
český kraj celkový přírůstek obyvatelstva cca 2 %, zatímco ve zbytku ČR populace poklesne 
o 0,7 %. 

19  Do objemu realizovaných investic se počítají jak transakce s nově dokončenými komerčními 
nemovitostmi, tak transakce s nemovitostmi dokončenými již v minulosti, u kterých napří-
klad původní investor zajistil jejich pronájem a přeprodává je nemovitostnímu fondu. 

GRAF III.26 

Počty transakcí na nemovitostním trhu 
(v tis. transakcí; klouzavé součty za poslední rok) 

 
Pramen:  ČSÚ, ČÚZK, Fincentrum Hypoindex 
Pozn.:  Vklady vlastnického práva pouze k budovám a jednotkám (bytům). 
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GRAF III.27 

Plánovaná nabídka a realizovaná poptávka na trhu 
komerčních nemovitostí  
(maximum = 100) 

 
Pramen:  Jones Lang LaSalle 
Pozn.:  Nabídka logistických nemovitostí a nákupních center počítána z nové nabídky v 

m2 za ČR celkem, nabídka kanceláří v m2 za Prahu; realizované investice z údajů 
v EUR. Maximum za kancelářské budovy a nákupní centa za rok 2008, za logis-
tické nemovitosti a objemy transakcí za rok 2007. 
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Legislativa

Nabytí vlastnického práva 
Stará právní úprava nabytí vlastnického 

práva, která neměla v téměř celé Evropě ob-
doby, v zásadě znemožňovala nabytí vlast-
nického práva od neoprávněného. Výjimku 
tvořily případy jako možnost nabytí vlastnic-
kého práva od neoprávněného dědice a úpra-
va dnes již zrušeného obchodního zákoníku 
(z.č. 513/1991 Sb.), která se však již z povahy 
tohoto předpisu vztahovala pouze na podni-
katele. Nový občanský zákoník přináší zásad-
ní změnu tím, že výslovně upravuje možnost 
nabytí vlastnického práva od neoprávněného 
a rozšiřuje tak princip ochrany dobré víry na-
byvatele i na spotřebitele.

 Obecně se vlastníkem dle NOZ stane ten, 
kdo získal věc nezapsanou ve veřejném sezna-
mu (např. v katastru nemovitostí), a byl vzhle-
dem ke všem okolnostem v dobré víře v opráv-
nění druhé strany vlastnické právo převést na 
základě řádného titulu, pokud k nabytí došlo 
zejména od podnikatele při jeho podnika-
telské činnosti v rámci běžného obchodního 
styku, za úplatu od někoho, komu vlastník věc 
svěřil, ve veřejné dražbě nebo od neoprávně-
ného dědice, jemuž bylo nabyté dědictví po-
tvrzeno. Dobrá víra se u nabyvatele v těchto 
případech předpokládá a nabyvatel ji tedy 
nemusí dokazovat. Nejvýznamnější změnou je 
zde oproti obchodnímu zákoníku rozšíření i na 
situace, kdy nabyvatel získá věc za úplatu od 
někoho, komu vlastník věc svěřil. Vlastník by 
měl být tedy opatrnější na svěření svých věcí 
do cizích rukou.

 Princip ochrany dobré víry je však prolo-
men ve prospěch vlastníka v případě, že někdo 
získá v dobré víře za úplatu použitou movitou 
věc od podnikatele, který při své podnikatelské 
činnosti v rámci běžného obchodního styku 
obchoduje s takovými věcmi (typicky se bude 
jednat o zastavárnu či autobazar). Takový na-
byvatel je povinen věc vlastníku vydat, pokud 
vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo že 
mu věc byla odňata svémocně (krádeží) a že 
od ztráty nebo odnětí věci uplynuly nejvýše 
3 roky.

V ostatních případech se u movitých věcí 
použije obecné ustanovení NOZ, které sta-
noví, že nabyvatel se stane vlastníkem věci, 
pokud prokáže dobrou víru (oproti předchozí-
mu případu se tedy dobrá víra nepresumuje) 
v oprávnění převodce převést vlastnické právo 
k věci. Ochrana nabyvatele se však vylučuje, 
pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou 
nebo činem povahy úmyslného trestného činu 

(již bez jakékoli lhůty). Nový občanský zákoník 
navíc obsahuje obecný korektiv, dle kterého se 
vlastnického práva ani dobré víry svého před-
chůdce nemůže dovolávat ten, kdo získal mo-
vitou věc s vědomím, že vlastnické právo bylo 
nabyto od neoprávněného.

Dle přechodných ustanovení nového ob-
čanského zákoníku se však tímto zákonem 
řídí práva a povinnosti vzniklé až ode dne na-
bytí jeho účinnosti (tedy od 1.1.2014). Vznik 
vlastnického práva, jakož i práva a povinnosti 
z něho vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona se tedy posuzují podle dosavad-
ních právních předpisů.

Bytové spoluvlastnictví 

V minulosti bylo bytové spoluvlast-
nictví upraveno v samostatném zákoně 
č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spo-
luvlastnické vztahy k budovám a některé vlast-
nické vztahy k bytům a nebytovým prostorům 
a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“). 
NOZ však tento zákon zrušil a jeho úpravu, 
ovšem s podstatnými rozdíly, převzal. Právní 
úprava obsažená v novém občanském zákoní-
ku se však, pokud jde o způsob převodu vlast-
nictví k jednotkám, nebude dotýkat jednotek, 
které již v minulosti byly převedeny dle zákona 
o vlastnictví bytů (postačí, pokud byla takto 
převedena jedna jednotka v domě s byty) - pro 
ně bude platit dosavadní právní režim.

Bytovým spoluvlastnictvím rozumíme dle 
NOZ spoluvlastnictví nemovité věci založené 
vlastnictvím jednotek, přičemž bytové spo-
luvlastnictví může vzniknout, pokud je sou-
částí nemovité věci (pozemku) dům alespoň 
se dvěma byty. Ústředním pojmem v úpravě 
bytového spoluvlastnictví je tedy právě pojem 
jednotka, jehož se také dotýká jedna z nejvý-
znamnějších změn. Dle nového občanského 
zákoníku je jednotka věc nemovitá, která zahr-
nuje byt jako prostorově oddělenou část domu 
a zároveň i podíl na společných částech ne-
movité věci vzájemně spojené a neoddělitel-
né. V pojmu jednotka tedy dochází ke spojení 
obou práv v jeden celek, čímž by mělo dojít ke 
zjednodušení dosavadní úpravy. Dle NOZ tak 

nebude nikdy možno převést samostatně podíl 
na společných částech domu. Pokud jde o veli-
kost podílů na společných částech, tyto mohou 
být určeny se zřetelem k povaze, rozměrům 
a umístění bytu nebo jako stejné. Pokud však 
není určeno nic z předcházejícího, platí, že 
jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové 
plochy bytu k celkové podlahové ploše všech 
bytů v domě. Nově bude tedy možné sjednat 
velikost podílů na společných částech i podle 
jiných kritérií než jen dle poměru podlahových 
ploch, jak tomu bylo doposud.

Přídatné spoluvlastnictví
Úprava institutu přídatného spoluvlastnic-

tví je v novém občanském zákoníku zcela nově. 
Dosud bylo přídatné spoluvlastnictví uprave-
no pouze v zákoně o vlastnictví bytů, a to jako 
vztah vlastníků jednotek ke společným částem 
domu. Dle právní úpravy v novém občanském 
zákoníku se ale na vztah ke společným částem 
domu nepoužijí ustanovení o přídatném spo-
luvlastnictví, ale zvláštní ustanovení o bytovém 
spoluvlastnictví. NOZ stanoví, že věc náležející 

společně několika vlastníkům samostatných 
věcí určených k takovému užívání, že tyto věci 
vytvářejí místně i účelem vymezený celek, 
a která slouží společnému účelu tak, že bez ní 
není užívání samostatných věcí dobře možné, 
je v přídatném spoluvlastnictví těchto vlastní-
ků. Přídatné spoluvlastnictví je tedy zvláštním 
typem spoluvlastnictví. Typickým příkladem 
takového spoluvlastnictví je společné vlastnictví 
přístupové cesty vlastníky několika staveb, které 
společně tvoří určitý účelový celek (např. chato-
vá osada). Mohou to ale být i společné přípojky, 
parkoviště atp. Pokud se přídatné spoluvlastnic-
tví týká nemovitosti zapisované do veřejného 
seznamu, zapíše se do něj vkladem i toto pří-
datné spoluvlastnictví. V praxi by se tedy mělo, 
například pokud půjde o zahrádkářskou osadu, 
u jednotlivých zahrádek na listech vlastnictví 
objevit přídatné spoluvlastnictví k příjezdové 
cestě společné všem zahrádkám.

Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví 
lze převést jen za současného převodu vlast-
nického práva k věci, k jejímuž využití věc 
v přídatném spoluvlastnictví slouží (samostat-
ný převod podílu tedy není možný). Věc v pří-
datném spoluvlastnictví nesmí být proti vůli 
spoluvlastníků odňata společnému účelu a za-
tížit tuto věc lze, pouze pokud to společnému 
účelu nebude bránit. Žádnému spoluvlastníku 
zároveň nelze bránit ve využití věci způsobem, 
který odpovídá účelu a nebrání využití věci 
ostatními spoluvlastníky.

JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.
advokát

Nový občanský zákoník
11. část
V současné době probíhá jeden z největších přelomových procesů moderních soukromopráv-

ních dějin České republiky – tzv. proces rekodifikace. Veškeré změny, které s rekodifikací souvisí, 
se nevyhnutelně dotknou řady oblastí práva a dopadnou nejenom na nově uzavírané smlouvy, ale 
i na smlouvy stávající. V dnešním příspěvku    se budeme zabývat nabytím vlastnického práva od 
neoprávněného a dále právní úpravě bytového a přídatného spoluvlastnictví.
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Evropská legislativa

English & 
Communication 

Skills  
for Real Estate

Intenzívní a interaktivní kurz zamě-
řený na specializovanou terminologii 
při obchodování s nemovitostmi a na 
komunikační dovednosti při jednání 
s anglicky hovořícími klienty.

Termín: 22. - 23. 9. 2014  (9-16 hod.) 
Kurz vede: Paní Colleen Kelly, majitelka 
společnosti Kelly & Associates, více než 
10 let pořádá odborné kurzy angličtiny 

zejména pro firemní klientelu v ČR.
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Právní rámec 
Klíčové prvky fungování EPC byly stano-

veny v článcích 4a-4e směrnice 2005/36/
ES, ve znění směrnice 2013/55/EU. Směrnice 
2013/55/EU vstoupila v platnost dne 17. led-
na 2014 a měla by být zapracována na úrovni 
členských států nejpozději do 18. ledna 2016. 

Článek 4a (7) směrnice obsahuje následující 
přísné podmínky pro zavedení EPC pro takové 
konkrétní profese kde:

„(a)  existuje významné přesouvání nebo 
potenciál pro významnou mobilitu v dané pro-
fesi;

(b) existuje dostatečný zájem vyjádřený pří-
slušnými zúčastněnými stranami;

(c) povolání nebo vzdělávání a odborná pří-
prava zaměřená na výkon toho kterého povo-
lání je regulována ve značném počtu členských 
států.“

Bod 4 - odůvodnění  směrnice 2013/55/EC, 
se dále upřesňuje, že zavedení EPC by mělo 
předcházet posouzení jeho vhodnosti pro 
danou profesi a její dopad na členské státy.  
Zavedení EPC pro konkrétní profese podléhá 
přijetí příslušných prováděcích aktů.

Forma EPC
EPC bude k dispozici jak pro profesio-

nály, kteří se chtějí usadit natrvalo, stejně 
jako pro ty, kteří chtějí vykonávat svou pro-
fesní činnost  dočasně nebo příležitostně.  
Bude mít podobu elektronického dokumentu, 
který bude vydán buď:

1) na základě postupu uznávání zahrnující 
příslušné orgány domovského a hostitelského 
členského státu dotčeného prostřednictvím 
informačního systému o vnitřním trhu (IMI), 
nebo 

2) v návaznosti na postup EPC pro vydá-
ní předběžného prohlášení pro poskytování 
dočasných služeb zahrnující příslušný orgán 
domovského členského státu a používání sys-
tému IMI.

Shrnutí fungování evropského 
profesního průkazu (EPC) 

EPC se stane novým dobrovolným postu-
pem pro uznávání odborných kvalifikací podle 
směrnice 2005/36/ES a pro účely provedení 
předběžného prohlášení pro poskytování do-
časných služeb. Odborníci budou moci vybrat 
mezi nově podporovaným řízením povoleným 
dle EPC a v současné době existujícími postupy 
v členských státech EU.

EPC v případě dočasného poskytování 
služeb týkajících se povolání bez 

zdravotních a bezpečnostních 
dopadů a profesí, které využívají 

automatického uznávání

V případě dočasného a příležitostného 
poskytování služeb pro povolání, která nema-
jí vliv na ochranu zdraví a bezpečnost, bude 
EPC vydávána domovským členským  státem 
a nahradí předchozí prohlášení, které by moh-
ly být požadované hostitelským členským stá-
tem v souladu s článkem 7 směrnice 2005/36/
ES. V tomto případě se bude karta vztahovat 
na poskytování služeb po dobu 18 měsíců (ve 
srovnání s jedním rokem, jak tomu bylo v rám-
ci současných pravidel) a budou platné na ce-
lém území členských států EU, pro které byla 
žádost podána. Zájemci o kartu budou moci 
požádat o EPC pro jeden nebo více členských 
států.

Výhody EPC 
Cílem EPC je usnadnění postupů pro uzná-

vání odborných kvalifikací. Tohoto cíle bude 
dosaženo prostřednictvím většího zapojení 
příslušných orgánů domovských členských stá-
tů a využitím elektronických postupů.

Zejména je pravděpodobné, že vzhledem 
k platnosti EPC dojde k urychlení postupů 
uznávání a sníží administrativní zátěž pro ža-
datele:

 ■ Požadavky na dokumenty, délka a nákla-
dy na postupu uznávání bude transparentní 

 ■ Žádost o uznání lze provést on-line, čímž 
se sníží cestovní / poštovní náklady 

 ■ Domovský členský stát ověřuje aplikační 
dokumenty a potvrzuje jejich pravost a plat-
nost pro hostitelský členský stát, tzn. s menší 
potřebou překladů a ověřených kopií 

 ■ Domovský členský stát vydá požadované 
certifikáty v průběhu řízení o žádosti 

 ■ Není potřeba mít odborníka pro vyhle-
dání příslušného orgánu v hostitelském člen-
ském státě (soubor uznání bude převeden do 

hostitelského členského státu přímo domov-
ským členským státem) 

 ■ Domovský členský stát komunikuje 
s hostitelským členským státem prostřed-
nictvím systému IMI (informačního systém 
o vnitřním trhu)

 ■ V případě dočasné mobility (s výjimkou 
pro povolání s dopady na bezpečnost a ochra-
nu zdraví pacienta), EPC vydává domovský  
členský stát a platí ve všech dotčených člen-
ských státech 

 ■ Více využívání elektronických dokumen-
tů v hostitelském členském státě, 

 ■ Informace uložené v systému IMI mo-
hou být znovu použity pro další aplikace

EPC by měla rovněž posílit bezpečnost 
prostřednictvím používání systému IMI:

 ■ Omezené riziko podvodu a falšování, 
protože celý postup uznávání se odehrává 
mezi příslušnými orgány prostřednictvím sys-
tému IMI 

 ■ EPC bude zaslána automaticky, pro-
střednictvím veřejného rozhraní, rovnou drži-
teli odborných kvalifikací 

 ■ profesionální soubor v systému IMI 
bude přístupný pouze pro příslušné orgány do-
movských a hostitelských členských států, za-
tímco informace o vydaném EPC bude omeze-
na na to, co je nezbytně nutné zjistit pro právo 
držitele vykonávat určité povolání 

 ■ Možnost (které mohou být zavedeny pro 
vybrané profese) zkontrolovat platnost EPC 
on-line umožněna zaměstnavatelům / orgá-
nům a spotřebitelům 

 ■ Informace o platnosti karty je spojena 
s mechanismem včasného varování 

EPC by měl rovněž snížit administrativní zá-
těž hostitelských členských států, protože do-
mácí členské státy ověří aplikační dokumenty 
a potvrdí jejich pravost a platnost.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

Smyslem Evropského profesního průkazu je zjednodušit uznávání profesních kvalifikací a prak-
tikování profesí v ostatních členských státech EU.  EPC řeší problematiku mobility odborných 
pracovníků a poskytovatelů služeb, oblast vstupních procedur a poplatků odborných asociací či 
oblast úřadů zodpovědných za uznávání profesních kvalifikací v zemích EU.

http://www.arkcr.cz/?c_id=2620
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Monitoring

Okénko makléře

PřIhlášKy A INFORMACE  PRO VšEChNy KURZy: 
tel: 272 762 953, 272 771 412, mob: 608 446 656, E-mail: kurzy@arkcr.cz, www.arkcr.cz

Praha 1. července (ČTK) - Objem investic do 
tuzemských komerčních nemovitostí se v prv-
ním pololetí zvýšil na téměř 640 milionů eur 
(17,6 miliardy korun). Proti předchozímu roku 
to je růst o 64 procent. Jen za druhé čtvrtle-
tí byly uzavřeny prodeje za 340 milionů eur 
(9,3 miliardy Kč), informovala dnes poradenská 
společnost DTZ.

Stejně jako v minulých letech převažovaly 
investice do kancelářských budov. Mezi nej-
významnější transakce ve druhém čtvrtletí 
patřily City Tower, Burzovní Palác a Balabenka, 
v prvním čtvrtletí změnily majitele administ-
rativní komplexy Florenc Office Centre, Praha 
City Centre, Qubix, Arbes či Havlíčkova Plaza.

DTZ očekává, že do konce roku výrazně po-

ARCH_14_210x99.indd   1 01.07.14   11:17

Vklad do katastru 
nemovitostí po 1.1.2014

Vkladem se zapisují na základě návrhu 
vznik, změna, zánik, promlčení a uznání exis-
tence nebo neexistence těchto práv: 

 ■ vlastnické právo
 ■ právo stavby
 ■ věcné břemeno
 ■ zástavní právo
 ■ budoucí zástavní právo
 ■ podzástavní právo
 ■ předkupní právo
 ■ budoucí výměnek
 ■ přídatné spoluvlastnictví

 ■ správa svěřeneckého fondu
 ■ výhrada vlastnického práva
 ■ výhrada práva zpětné koupě
 ■ výhrada práva zpětného prodeje
 ■ zákaz zcizení nebo zatížení
 ■ výhrada práva lepšího kupce
 ■ ujednání o koupi na zkoušku
 ■ nájem, požádá-li o to vlastník nebo
 ■ nájemce se souhlasem vlastníka
 ■ pacht, požádá-li o to vlastník nebo
 ■ pachtýř se souhlasem vlastníka
 ■ vzdání se práva na náhradu škody na po-

zemku
 ■ rozdělení práva k nemovitosti na vlast-

nické právo k jednotkám

NEJČASTěJší 
DAňOVé ChyBy
Pro všechny, kteří chtějí ušetřit na 
daních.

Termín:  16. 9. 2014 (9 - 14 hod.) 
Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, 

Praha 10, Strašnická 3165/1b 
Seminář vede: Ing. Petr Kout, daňový 

poradce
Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

VýKon 
SPRáVy 

NEMOVITOSTí
Kurz je určen všem zájemcům, kteří se 
zabývají nebo se chtějí věnovat správě 
nemovitostí.

Termín: 21. - 23. 10. 2014  (9-16 hod.) 
Místo konání: BRNO

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

hOME STAGING a umění vyfotit, 
to co vidíte, jak to vidíte

Chcete mít náskok před konkurencí?  S námi se vám to podaří. Naučíte se, jak úspěšně připra-
vit nemovitost k prodeji a pronájmu, poznáte její klady a budete je umět vyzdvihnout. 

Termín:  2. 10. 2014 (9-16 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Seminář vedou: PhDr. Dagmar Godycká – majitelka realitní kanceláře a Ing. Karel Bouček 
ml. –  poradce ve věcech finančních a  fotograf

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

sílí investice do skladových a průmyslových ne-
movitostí. Mezi již uzavřené transakce DTZ řadí 
prodej logistických parků v Modleticích a Nupa-
kách. „Velcí investoři získali v poslední době 
nový kapitál formou joint venture či rekapitali-
zací. Koupě logistického portfolia tak představu-
je jednu možnost, jak finance investovat - port-
folia nabízí potřebnou diverzifikaci rizik,“ uvedl 
vedoucí oddělení investic DTZ Ryan Wray.

K přednostem logistického trhu podle firmy 
patří dobré výsledky, nízká míra neobsazenos-
ti, limitovaná výstavba a stabilní nájemné. Dal-
ším odvětvím je maloobchod, který vykazuje 
zájem o nemovitosti na hlavních nákupních tří-
dách v Praze či nákupní centra v hlavním městě 
nebo regionech. Mezi již realizované transakce 

Objem investic do komerčních 
nemovitostí stoupl o 64 procent 

patří prodej Fashion Arena Outlet Centre v prv-
ním čtvrtletí a několik budov v centru Prahy, 
jako Palác Ara nebo City Palais.

Podle DTZ ožívají i investice do hotelového 
segmentu. Ve druhém čtvrtletí změnily majite-
le například Hotel Savoy a Hotel Four Seasons. 
Vzhledem k pozitivním signálům z první polovi-
ny roku, zájmu investorů a velkému počtu roz-
jednaných transakcí DTZ odhaduje, že letošní 
objem investic se bude pohybovat mezi jednou 
až 1,5 miliardy eur, uvedla Lenka Šindelářová, 
vedoucí oddělení poradenství a průzkumu trhu 
DTZ.

Investiční bilanci mohou rozšířit nákupy 
rozvojových pozemků a projektů s vydaným 
stavebním povolením nebo územním rozhod-
nutím. Například v regionech jsou nejčastějším 
předmětem investičních obchodů projekty no-
vých retail parků.

vju jw

http://www.arkcr.cz/?c_id=2588
http://www.arkcr.cz/?c_id=2622
http://www.arkcr.cz/?c_id=2579


Z regionů

Praha 3. července (ČTK) - Až 16 procent nových bytů v Praze lidé ku-
pují, aby je mohli dále pronajímat. Byt pro vlastní bydlení si pořizuje 
73 procent Čechů či cizinců žijících v Česku. Zbývajících 11 procent při-
padá na přímou investici, do které si chtějí uložit své volné finanční pro-
středky. Vyplývá to z výzkumu, který mezi řediteli developerských spo-
lečností provedla analytická společnost CEEC Research spolu s KPMG.

Byty, které nejsou prvoplánově určeny k vlastnímu bydlení, význam-
ná část kupujících považuje za dobrou a bezpečnou investici. Většina 
developerů se pak shodla, že čtvrtina investičních nákupů bytů by v bu-
doucnu neměla způsobit nájemní krizi.

„Investice do rezidenčních nemovitostí považují investoři za zdroj sta-
bilních příjmů, navíc téměř s jistou garancí své investice v dlouhodobém 
horizontu. Rovněž vzhledem k vysoce likvidnímu trhu pražských bytů 
a velkému množství zájemců lze v případě potřeby byt i relativně rychle 
prodat,“ uvedl ředitel CEEC Research Jiří Vacek. Specifikem pražského 
trhu s byty jsou oproti regionům zahraniční kupující. Podle ředitelů de-

lidé v Praze kupují 16 pct nových bytů, aby je mohli pronajímat 
veloperských firem jsou nejoblíbenější investoři z Ruska, kteří zpravidla 
nesmlouvají o ceně.

Podle partnera KMPG Pavla Klimenta je nákup rezidencí k dalšímu 
pronájmu konzervativní investicí s delším investičním horizontem. „Vý-
nosnost takové investice na pražském trhu je nižší než v regionech, i tak 
je ale zajímavou možností vzhledem k velmi nízkým sazbám hypotečních 
úvěrů a vyšší likviditě tohoto trhu,“ dodal.

Zákazníci se při výběru nemovitosti rozhodují podle ceny a lokality. 
Až poté je zajímá dopravní dostupnost či důvěryhodnost developera. 
Nejmenší vliv na rozhodování má energetická náročnost budovy, míra 
rozestavěnosti projektu a způsob financování.

Podle nedávných informací developerské společnosti Trigema prode-
je nových bytů v Praze dál rostou. Za prvních pět měsíců letošního roku 
jich developeři prodali 2500, což je meziročně o 17 procent více. Vyšším 
prodejům nahrávají zejména stále nízké úroky hypotečních úvěrů.

gcm rot
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Všem realitním makléřům

Získejte 
konkurenční 
výhodu! Jak? 

Prokázáním vašich znalostí u nezávislého certi-
fikačního orgánu s akreditací udělovat osvěd-
čení „Certifikovaný realitní makléř“
Bližší informace zde
nebo  na sekretariátu ARK ČR: 
tel. 272 76 29 53, 608 446 656; 
nebo přímo u Certifikačního ústavu Vysoké 
školy ekonomické v Praze viz: http://cu.vse.cz/ 
a Ústavu soudního inženýrství 
Vysokého učení technického v Brně viz: 
http://www.vutbr.cz/usi/certifikacni-organ

Nájem bytu a nebytových 
prostor po 1. 1. 2014

Pro všechny realitní makléře a správce nemovitostí a pro všechny ostatní zájemce 
Cíl semináře: seznámit účastníky se  zásadními změnami  dané novým Občanským 
zákoníkem  v oblasti nájmu bytů a nebytových prostor (resp. dle nové terminologie 
prostor sloužících k bydlení a prostor sloužících k podnikání). 

Termín: 18. 9. 2014 (9-15 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 

Seminář vede:  Mgr. Lenka Veselá, advokátka se zaměřením na občanské právo 
a specializací na nájemní vztahy

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.arkcr.cz/?c_id=2152
http://www.arkcr.cz/?c_id=2533
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Informace

Upozornění: Informační centrum ARK spol. s r. o. 
využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž ob-
sah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíře-
ní, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho 
části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez 
předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Informace ve zkratce
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Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS

Ing. Petr Koranda, CSc.
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Pavel Borůvka
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Rozšiřuje ARK ČR. Neprodejné.

Aktuality ČUZK
Český úřad katastrální a zeměměřický upo-

zorňuje na změnu pokynů č. 44  k zápisu vlast-
nictví jednotek do katastru nemovitostí  (jed-
notky založené dle zákona o vlastnictví bytů 
a jednotky založené dle nového občanského 
zákoníku) 

Pro otevření dokumentu klikni zde.

Ze sbírky zákonů:
 ■ VyhlášKA č. 120/2014 Sb. ze dne 

26. června 2014, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., 
o odměnách advokátů a náhradách advokátů 
za poskytování právních služeb (advokátní ta-
rif), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 
1. 7. 2014

Nový člen ARK ČR
Loyd - reality, spol. s r.o., Ing. Martin Lojda, Moskevská 10, Karlovy Vary, 360 01

Zajímavé články:
 ■ Právní rádce č. 6

Vyplatí se znalecký posudek při prodeji nemo-
vitostí? – Petr Ort
Vymezení samostatné věci – stanovisko Komi-
se pro aplikaci nové civilní legislativy při minis-
terstvu spravedlnosti (KANCL)

(viz Tisková zpráva HK ČR)

Tisková zpráva 
hospodářské komory 
České republiky

27. 6. 2014 | Tiskové oddělení
Prezident hospodářské komory České 

republiky (hK ČR) Vladimír Dlouhý se dnes 
27. června 2014 v Praze setkal s ministryní 
spravedlnosti ČR (MSp ČR) helenou Válkovou.

HK ČR již v minulých dnech upozornila MSp 
ČR na nebezpečí, které pro podnikatelský sek-
tor vyplývá z požadavku, aby obchodní kor-
porace přizpůsobily své základní dokumenty 
nové právní úpravě do 30. 6. 2014. Ministryně 
Válková uvedla, že si je vědoma obav spoje-
ných s tak krátkým termínem a informovala 
o včerejším jednání s předsedy krajských a vyš-
ších soudů, kde se právě o těchto dopadech 
nové legislativy hovořilo.

Představitelé HK ČR, v čele s jejím preziden-
tem Vladimírem Dlouhým, byli ministryní Vál-
kovou ubezpečeni, že ve světle těchto jednání 
nepředpokládá, že by v nejbližších měsících 
byla rejstříkovými soudy v takových případech 
využívána možnost uplatnění sankcí vůči ob-
chodním korporacím. Pokud by se tak stalo, 
HK ČR je připravena využít své komorové sítě 
k identifikaci případných problémů a MSp ČR 
přislíbilo pomoc při jejich řešení.

Z výše uvedených důvodů hK ČR zřídila 
speciální email zok@komora.cz, na který mů-
žete zasílat informace o vašich zkušenostech 
a případných problémech při aplikaci Zákona 
o obchodních korporacích, a to především 
v případech, pokud by soudy bezodkladně 
přistoupily k uplatňovaní sankcí vyplývajících 
ze zákona.

Takto získané podněty bude HK ČR na zákla-
dě dohody předávat MSp ČR s žádostí o řešení 
v souladu se závěry jednání prezidenta Dlou-
hého a ministryně Válkové.

Úprava základních dokumentů 
obchodních korporací po termínu 
– zatím zřejmě bez sankcí

Informace pro 
bytová družstva

Podle § 636 zákona o obchodních korpo-
racích, zák. č. 90/2012 Sb. (ZOK) je družstvo 
povinno mít zřízené internetové stránky (mi-
nimálně z důvodu svolávání členských schů-
zí, kdy družstvo musí nejméně 15 dní přede 
dnem konání členské schůze uveřejnit na svých 
webových stránkách pozvánku. Webové strán-
ky pak může také využít jako informační desku 
dle § 562.

Jak získávat zakázky 
na výhradní spolupráci  

Rady pro realitní makléře jak být úspěšnější při získávání výhradních zakázek.
Termín:  9. 10. 2014 (9-16 hod.) 

Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b 
Seminář vede: Tomáš Kučera, realitní makléř a marketingový poradce

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

http://www.cuzk.cz/Aktuality-resort/20140609-Pokyny-41-a-44/pokyny-44.aspx
http://www.arkcr.cz/?c_id=2578
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Legislativa - historie 

Právní úprava realitní činnosti má na našem 
území relativně dlouhou historii. Za velmi zají-
mavé se jeví historie úpravy realitní činnosti po 
vzniku Československé republiky v roce 1918.

Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku 
samostatné Československé republiky začíná 
vznikat celá řada legislativních norem upra-
vujících nově vzniklé poměry. Československá 
legislativa přirozeným způsobem navazuje 
na rakousko-uherské normy, které jsou dílčím 
způsobem upraveny. Mezi tyto právní normy 
patří např. živnostenský řád, který byl vydán 
císařským patentem č. 227/1859 ř.z. (účinnost 
od 01.01.1860 do 01.01.1966).

V Československu trvalo až do roku 1925, než 
nabyl účinnosti zákon č. 203/1925 Sb., kterým 
se některé obory soukromého zprostředkování 
prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu 
živnostenského řádu (zákona). Díky tomuto 
zákonu byla i činnost soukromého zprostřed-
kování koupě, prodeje a směny realit, jakož 
i práv k nim se vztahujících považována za živ-
nost koncesovanou dle živnostenského řádu. 
Kromě samotné definice realitní činnosti (jako 
koncesované živnosti) upravoval tento zákon 
také podmínky pro získání koncese.

V § 1 zákona č. 203/1925 Sb. je uvedeno: 
„(1) Po živnostensku provozované soukromé 

sprostředkování:
-   koupě, prodeje a směny realit, jakož 

i práv k nim se vztahujících,
-   koupě, prodeje a směny podniků výrob-

ních a obchodních,
-   nájemních a pachtovních poměrů,
-   úvěrů hypotekárního i osobního 

jest živností koncesovanou a podléhá ustano-
vením živnostenského řádu (zákona).

(2) K nastoupení této živnosti vyžaduje se 

kromě všeobecných podmínek, předepsaných 
pro veškeré živnosti, spolehlivost se zřetelem 
k této živnosti a průkaz dostatečného všeo-
becného vzdělání jakož i odborné způsobilos-
ti.“

Všeobecné podmínky k provozování této 
živnosti byly definovány v § 2 až 10 živnosten-
ského řádu č. 227/1859 ř.z. a zjednodušeně 
řečeno mezi ně patřily především svéprávnost 
a trestní bezúhonnost.

Zákon č. 203/1925 Sb. však také řešil otáz-
ku profesní způsobilosti. V § 5 tohoto zákona 
se uvádí: „Vláda nařízením vydá podrobnější 
ustanovení o všeobecném vzdělání a odborné 
způsobilosti žadatelů o koncesi;…“

Vládní nařízení „o úpravě některých oborů 
soukromého sprostředkování jakožto živností 
koncesovaných“ bylo vydáno dne 14. květ-
na 1926 pod číslem 71/1926 Sb. (účinnost 
od 20. května 1926).

Toto vládní nařízení již konkrétně řeší poža-
davky odborné způsobilosti žadatele o koncesi 
v oblasti realitní činnosti, viz následující citace 
§ 1:

„(1) Žadatelé za koncesi ku provozování živ-
ností soukromého sprostředkování ve smyslu 
§ 1 zák. č. 203/1925 Sb. z. a n. musí podati 

průkaz dostatečného všeobecného vzdělání 
a průkaz o odborné způsobilosti.

(2) Průkaz dostatečného všeobecného vzdě-
lání podává žadatel aspoň vysvědčením, že 
s úspěchem vychodil poslední třídu školy ob-
čanské (měšťanské).

(3) Odbornou způsobilost jest prokáza-
ti vysvědčeními o nejméně pětiletém za-
městnání v podniku úředně povoleném 
k soukromému sprostředkování ve smyslu zák. 
č. 203/1925 Sb. z. a n., včítajíc v to i podniky 

k soukromému sprostředkování úředně povo-
lené dle dřívějších předpisů, nebo vysvědčení-
mi o nejméně sedmileté činnosti v jiném pod-
niku, umožňujícím žadateli nabýti odborných 
vědomostí a zkušeností k řádnému výkonu 
toho kterého oprávnění vytčeného v § 1 zák. 
č. 203/1925 Sb. z. a n.“

Kromě splnění všeobecných podmínek po-
třebných pro získání živnostenského oprávnění 
byly v této době nastaveny také jasné požadav-
ky na žadatele o koncesi v podobě dosaženého 
vzdělání a délce praxe 5 nebo 7 let v oboru.

Nově vznikající právní rámec v 90. letech 
měl historicky na co navazovat, což se však ne-
stalo a v oblasti realitního podnikání byla přija-
ta mnohem liberálnější úprava.

V současné době neexistuje žádný speciální 
právní předpis, který by přímo upravoval vý-
kon realitní činnosti. Veškeré záležitosti týkající 
se vstupu nových subjektů na realitní trh jsou 
řešeny pouze v rámci živnostenského zákona 
č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Od roku 2008 (po novele živnostenského 
zákona č. 130/2008 Sb., účinnost od 1. čer-
vence 2008) je „realitní činnost“ zařazena mezi 
80 nově definovaných oborů činností zahrnu-
tých do jediné živnosti volné. V příloze č. 4 živ-
nostenského zákona je realitní činnost uve-
dena pod č. 58 jako „Realitní činnost, správa 
a údržba nemovitostí“.

Živnost volná je v zákoně definována v 
§ 25: „Živnost volná je živnost opravňující k vý-
konu činností, pro jejichž provozování tento zá-
kon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné 
způsobilosti. K získání živnostenského oprávně-
ní pro živnost volnou musí být splněny všeobec-
né podmínky (§ 6 odst. 1).“

Všeobecnými podmínkami dle tohoto záko-
na jsou:

a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost.

Ing. Zdeňka Niklasová, 
Ministerstvo pro místní rozvoj

historie právní úpravy 
realitní činnosti

Realitním makléřem 
od A do Z

PROFESNí STUDIUM ZAMěŘENé NA PRAxI
Profesní studium zaměřené na praxi. Cyklus šesti dvoudenních seminá-
řů. Absolventi tohoto kurzu obdrží osvědčení s celostátní platností. Po-
řadateli kurzu udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR  k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto  kurzu 
pro obor realitní makléř/ka.

Termín: od 30.9.2014 (6 x 2 dny) 
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR

Základy realitního 
byznysu

Seminář je určen všem začínajícím realitním makléřům 
nebo makléřům s kratší praxí v realitách. 
Úspěšní absolventi získají osvědčení „Certifikovaný realitní 
makléř 1. stupně“

Termín:  14. - 15. 10. 2014  (9-16 hod.) 
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 

3165/1b 
Seminář vedou: Mgr. Ivana Cikánková a PhDr. Martin Cipro

Bližší info a přihláška na webu ARK ČR 

http://www.arkcr.cz/?c_id=2524
http://www.arkcr.cz/?c_id=2517
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PŘIDEJTE SE UŽ DNES DO VELKÉ SKUPINY KLIENTŮ 

A PRO SVOU DOMÁCNOST NEBO FIRMU 

ZÍSKEJTE NEJNIŽŠÍ CENY (NEJEN) ENERGIÍ.

PŘIDEJTE SE.
JE TO VELMI JEDNODUCHÉ ...

Vyplňte nezávazný formulář.
Pro domácnost na adrese 
http://b4f.cz/formular-domacnost/110229 (viz QR kód), 
Pro firmu na adrese 
http://b4f.cz/formular-firmy/110229 (viz QR kód)

1.

Vysoutěžíme vám nejvýhodnějšího dodavatele.
Cenová nabídka bude garantovaná na dobu až 24 měsíců.

2.

Vyhodnocení obržíte e-mailem.3.

4. Budete kontaktováni pracovníkem B4F. 

5. Získáváte garanci nejnižší ceny na trhu 
a to na dobu až 24 měsíců.

Centrála (sídlo společnosti):

B4F Czech Republic s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4

Kancelář Praha:

B4F Czech Republic s.r.o.
Boženy Němcové 5
120 00 Praha 2

kontakt domácnosti:
domacnost@b4f.cz

kontakt firmy:
provoz.fy@b4f.cz

www.b4f.cz
+420 224 267 429

elektrická energie pohonné hmoty zemní plyn telekomunikace služby

New Tab

http://b4f.cz/formular-domacnost/110229

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

PRO DOMÁCNOST

New Tab

http://b4f.cz/formular-�rmy/110229

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

PRO FIRMU

ARK ČR představuje 
nového obchodního partnera 
B4F Czech Republic s.r.o.

 k KDO JE B4F?
Společnost působící ve čtyřech 
zemích Evropy.

 k CO JE JEJÍM ÚKOLEM?
Výběr nejvhodnějších dodavatelů 
(nejen) energií.

 k JAKOU METODU POUŽÍVÁ?
Klienty sdruží do velkého “balíku“, vytvoří 
tak lukrativní objem pro dodavatele 
a klientům vysoutěží nejnižší ceny na trhu 
v daný moment.

 k CO SE B4F PODAŘILO?
V roce 2013 nabídky využilo více než 17 000 
domácností a 350 firem. Klientům v ČR 
tak B4F ušetřila více než 93 mil. Kč.

 k PRO KOHO JE JEJÍ 
SLUŽBA URČENA?

Realitním kancelářím, 
jejich klientům a všem 
ostatním zájemcům, kteří 
se rozhodli úspořit na svých 
pravidelných výdajích.

93 mil. Kč
Celková dosažená úspora 

v roce 2013

29,16%
Průměrná dosažená 
úspora v roce 2013


